OPINIA GRUPULUI DE CONSILIERI USL
Domnule preşedinte,
Doamnă şi domnule vicepreşedinţi,
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Stimaţi invitaţi,
Prezenţa pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare de azi a Consiliului
Judeţean Mureş a punctului intitulat „Proiect de hotărâre privind
organizarea referendumului în vederea consultării cetățenilor din județul
Mureș privind oportunitatea înființării unei regiuni de dezvoltare formată din
județele Mureș, Harghita și Covasna, cu centrul regiunii în municipiul Tîrgu
Mureș” propus de grupul de consilieri judeţeni UDMR ne determină să
rememorăm discuţiile avute în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean
Mureş din 7 iulie 2011. Şedinţa pe care o evoc a avut un singur punct pe
ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind organizarea referendumului local
în vederea consultării cetăţenilor din judeţul Mureş asupra desfiinţării
judeţului prin modificarea limitelor teritoriale ale acestuia » promovat la
acea vreme de grupul de consilieri PSD şi PNL având ca punct de pornire
propunerile Preşedintelui României, Traian Băsescu, de reorganizare
administrativă a României prin desfiinţarea judeţelor actuale.
Pentru cei care nu ştiu, sau au uitat, care a fost rezultatul votului de
atunci îl voi reaminti, conform Procesului verbal aflat încă pe site-ul
Consiliului Judeţean Mureş,: 14 voturi pentru (toate fiind ale consilierilor
PSD şi PNL), 18 voturi contra (aceste aparţinând consilierilor UDMR şi PDL
şi două abţineri (PDL). Acest vot exprima de fapt un acord tacit al grupului
UDMR şi PDL cu propunerile de atunci ale Preşedintelui Traian Băsescu.
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În acest context propunerea supusă discuţiei în şedinţa de azi, de
consilierii UDMR, evidenţiază, în opinia noastră, un fapt ce greu poate fi
combătut şi anume că iniţiatorii acestui proiect au avut doar intenţia de a
efectua un gest politic ce poate fi etichetat ca fiind de imagine electorală şi
nu unul fundamentat de realităţi şi legislaţie, domniile lor ştiind, cu
certitudine, că obiectul referendumului preconizat excede competenţele
Consiliului Judeţean Mureş nefiind vorba de desfiinţarea sau modificarea
graniţelor entităţii administrative pe care o reprezentăm în acest for.
Având în vedere argumentele legale pertinente cuprinse în « Raportul
de specialitate » al « Direcţiei juridice şi de administraţie publică » a
Consiliului Judeţean Mureş, însuşit de secretarul şi preşedintele Consiliului
Judeţean Mureş , nu putem decât să nu fim de acord cu propunerea făcută
de consilierii UDMR.
Dincolo de aceste considerente, exprimate sintetic, trebuie să spun
că nimic nu opreşte pe cetăţenii judeţului Mureş să se exprime liber, la fel
ca şi până acum, asupra oricăror probleme de interes politic, economic,
social, cultural şi administrativ dar numai în formele prevăzute de legile
ţării.
În concluzie, azi grupul USL va vota “NU” !
Vă mulţumesc pentru atenţie.
Prof.univ.dr.ing. Vasile Boloş, consilier USL( PSD)
(Alocuţiune prezentată în şedinţa extraordinară a Consiliui Judeţean
Mureş din 14 noiembrie 2013 şi publicată în ziarul « Cuvântul liber » din 16
noiembrie 2013))
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